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 Μαρούσι, 4 Απριλίου 2018  
Αρ. πρωτ.: 1122 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                                                             

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 ( αριθμ: 109/2018 )  

Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 72/2018 απόφασης με θέμα « Σύσταση ομάδας 
εργασίας με αντικείμενο τη μελέτη του νομοθετικού πλαισίου διαχείρισης δημοσίων 
εγγράφων με στόχο την ορθολογικότερη οργάνωση και την εκκαθάριση των αρχείων 
της Αρχής 

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 4ης  
Απριλίου 2018 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, κ. Χρήστου Ζαμπίρα, του Αντιπροέδρου της 
Αρχής, κ. Μιχαήλ Σακκά, των τακτικών μελών, κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Παναγιώτη Ριζομυλιώτη, 
Αικατερίνης Παπανικολάου, Ιωάννη Ασκοξυλάκη και Γεωργίου Μπακάλη έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69/Α/ 14-5-1991) «Γενικά Αρχεία του Κράτους 

κ.ά. διατάξεις».  

2.  Το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.Δ. 3983/1959 (ΦΕΚ 197 Α) «περί μέτρων τινών προς βελτίωση της 

λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών». 

3.  Το Ν. 3051/2002 ( ΦΕΚ 220 /Α/20-9-2002), «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, 

τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς 

ρυθμίσεις», όπως ισχύει. 

4. Το Ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των   Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 47/Α/27-2-

2003), όπως ισχύει. 

5. Το Π.Δ. 40/2005 (ΦΕΚ 59/Α/7-3-2005) «Εσωτερική διάρθρωση της Α.Δ.Α.Ε., προσόντα και 

τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις». 

6.  Το Π.Δ. 162/1979 (ΦΕΚ 42/Α/6-3-79) «Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των δημοσίων 

υπηρεσιών», όπως ισχύει. 

7. Το Π.Δ. 87/1981 ( ΦΕΚ 27/Α/3-2-1981) «Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των δημοσίων 

υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ.». 

8. Την ανάγκη για μελέτη του νομοθετικού πλαισίου διαχείρισης δημοσίων εγγράφων και την 

ορθολογική οργάνωση και διοίκηση των αρχείων της Υπηρεσίας καθώς και την εκκαθάριση 

αυτών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 
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9. Την υπ’ αριθμ.83/2018 εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ 

10. Το πρακτικό της από 28.02.2018 συνεδρίασης της Ολομελείας της ΑΔΑΕ.  

11. Την υπ’ αριθμ. 72/2018 απόφαση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ 

12. Το πρακτικό της από 04.04.2018  συνεδρίασης της Ολομελείας της ΑΔΑΕ.  

13. Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 72/2018 απόφασης με θέμα « Σύσταση ομάδας εργασίας με 

αντικείμενο τη μελέτη του νομοθετικού πλαισίου διαχείρισης δημοσίων εγγράφων με στόχο την 

ορθολογικότερη οργάνωση και την εκκαθάριση των αρχείων της Αρχής ως προς τη σύνθεση της 

Ομάδας Εργασίας και την τελική διαμόρφωσή της ως εξής: «Τη σύσταση Ομάδας Εργασίας 

αποτελούμενης από το μέλος της Ολομέλειας την Αρχής κ. Αικατερίνη Παπανικολάου και τους 

υπαλλήλους της Αρχής, κκ. Μαρία Κουγιουμουτζάκη, Ελένη Βαρβαρούση, Ιωάννη Γιαννάκο, 

Αργυρώ Φραγκούλη και Αικατερίνη Αποστολοπούλου με αντικείμενο τη μελέτη του νομοθετικού 

πλαισίου διαχείρισης δημοσίων εγγράφων για την ορθολογικότερη οργάνωση και διοίκηση των 

αρχείων της Αρχής καθώς και την εκκαθάριση αυτών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη 

νομοθεσία με σκοπό την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της Υπηρεσίας. Το έργο 

της ομάδας εργασίας θα ολοκληρωθεί έως 30.06.2018». 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 04.04.2018      

   
  Ο Πρόεδρος  
   

 
Χρήστος Ζαμπίρας   

 

  

 

Εσωτερική διανομή: Μέλη της επιτροπής και Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών  


